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ANEXA 4 – PREZENTARE PROIECT 
 

Proiect finanțat prin intermediul Strategiei de Dezvoltare Locală a GAL BANAT-VEST 

        Proiect finanțat prin FEADR 

 

•DEZVOLTAREA ACTIVITĂȚII GRĂDINARIU
MARINELA I.I. ÎN ORAȘUL JIMBOLIA,
JUDEȚUL TIMIȘ

Denumirea 
proiectului

• Prezentul proiect a presupus înființarea și
dezvoltarea unui salon de înfumusețare care
oferă servicii de machiaj profesional (machiaj
profesional pentru diferite ocazii, extensii
gene) și cosmetică (tratamente faciale, masaj
facial, epilări etc) Pe lângă dotarea salonului,
proiectul a presupus dezvoltarea resursei
umane prin înființarea a unui loc de muncă și
participarea la cursuri de instruire
profesională, promovarea serviciilor prestate
și obținerea de venituri din activitatea
prestată.

Descrierea 
proiectului 

• Venituri din activitățile prestate în procent
de min. 20% din prima tranșă: 3.500 euro ;

• Dotarea salonului de înfrumusețare;

•Dezvoltarea resursei umane prin participarea
la 2 cursuri de instruire profesională din care
1 curs TIC;

•Promovarea salonului prin 2 campanii de
promovare

Obiective

•Prestarea de serviciii către clienți și
încasarea de venituri;

•Dotarea salonului de înfrumusețare;

•Locuri de muncă create- 2

•Cursuri de instruire profesională la care au
participat angajații-2 din care 1 TIC

•Promovarea salonului și a serviciilor
prestate

Rezultate

•Scopul accesării fondurilor europene
nerambursabile nu trebuie să fie acela de a
lua cât mai mulţi bani, succesul venind din
atenţia acordată proiectului, realizarea
activităţilor conform graficului stabilit şi
fixarea unor indicatori fezabili.

Lecții 
învățate/ 

recomandări

Sub-măsura 19.2 ”Sprijin 
pentru implementarea 

acțiunilor în cadrul 
Strategiilor de Dezvoltare 

Locală”

Localizarea proiectului:  
ORAȘUL JIMBOLIA, JUDEȚUL 

TIMIȘ

Perioada de programare   
2014-2020

Articolul corespondent din 
Reg. (UE) nr. 1305: 19

Domeniul de intervenție  
6A) Facilitarea diversificării, 

a înființării și a dezvoltării de 
întreprinderi mici, precum și 
crearea de locuri de muncă. 

Valoarea finanțării 
nerambursabile 

25.000 Euro

Valoarea contribuției 
private: 0 Euro

Perioada de implementare a 
proiectului: 56 luni

Beneficiarul proiectului 
GRĂDINARIU MARINELA I.I

Date de contact

STR. REPUBLICII NR. 4/L, 
ETAJ 1, AP. 4, CAM. 1,        

Tel: 0761795310


